En liten berättelse
av
Birgitta Sonesson

Mina första minnen från Sunnersta är från tiden då vi bodde på Flottsundsvägen 223,
snett emot gamla kiosken. Det var 1936 och jag var då tre år gammal. Vi bodde på övre
botten och hyrde av Jäderbergs som bodde under oss. Jäderbergs hade också småflickor,
så där fanns lekkamrater. Nära till affär – Berglunds Eftr i början på Sveddvägen.
1938 gick flyttlasset till Långvägen 8, nedre botten. Över oss bodde Karl-Erik och
Dagny Karlsson med två barn: Ulla, jämngammal med mig, och Göran, två år yngre.
Ulla och jag hade mycket roligt. Minns hur vi lekte i dikena, i skogen bakom som då var
orörd. Det var knappt någon trafik på Långvägen då, bryggarbilen någon gång i veckan.
”Pysen” Gustavsson kom med häst och släp ibland. På vintrarna var det full fart på
sparkstötting och kälke i långbacken.
1940 började jag i skolan, bara att gå över fotbollsplan. ”Fröken” hette Dagny
Löfström. Hon bodde på Drottninggatan inne i stan. Vi trivdes i skolan och hade roligt
på rasterna: ringlekar, bollar, pojkarna spelade kula förstås. Vi hade en fin lekbacke där
den nyaste skolan nu står.
I klass 3 fick vi Inga-Lisa Wiklund som lärare. Jag tyckte mycket om henne. Hennes
man, Åke Wiklund, var också lärare på skolan. Dom bodde i Sunnersta på Svalvägen.
Efter årskurs 4 blev det Flickskolan (gamla Magdeburg) för min del. Spårvagnen tog
mig varje dag till stan. Mina föräldrar hade då köpt ett hus på Sunnerstavägen, så jag
hade nära till hållplatsen vid Herrgårdsvägen, för spåren gick ju alldelses utanför vår
tomt. Där var vi ett gäng som väntade varje morgon, bland andra Heinemans tre barn
Peter, Tomas och Monica, godsägare Nilssons Karin och Lars och min goda vän sedan
många år: Gun Henzén.
Efter sju år i Kommunala Flickskolan med avlagd ”normalskolekompetens” sökte jag
till Seminariet i Strängnäs. Två trivsamma år senare var jag färdig småskolelärarinna.
1965 styckade vi av min mammas tomt på Sunnerstavägen 27 och byggde oss det hus
där jag fortfarande bor.
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